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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Aspek penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik,memiliki tiga aspek

penilaiandalam setiap kurikulumyang digunakan guru untuk mengukur

perkembangan setiap siswa. Untuk mengetahui perkembangan siswa, guru harus

memahami perilaku setiap siswa dengan menggunakan teori yang dikemukan oleh

Piaget.

Menurut Piaget, anak usia 7-12 tahun (Usia Sekolah Dasar) masih dalam

tahap operasional konkret. Dari usia perkembangan kognitif, siswa sekolah dasar

masih terikat dengan benda konkret yang dapat dilihat secara langsung. Dalam

pembelajaran matematika siswa memerlukan alat bantu yang dapat memperjelas

apa yang telah disampaikan oleh guru sehingga pembelajaran dapat tercapai.

Salah satu benda konkret yang dapat digunakan adalah alat peraga.

Alat peraga ialah alat atau bahan yang digunakan untuk membantu guru

dalam kegiatan belajar mengajar dengan tujuan tercapainya proses belajar yang

menyenangkan. Menurut Mujiono (Sundayana, 2014:25) “Dalam proses belajar

mengajar ada empat komponen penting yang berpengaruh bagi keberhasilan

belajar siswa, yaitu bahan belajar, suasana belajar, media belajar dan sumber

belajar, serta guru sebagai subjek pembelajaran”. Dalam proses pembelajaran alat

peraga menjadi hal yang sangat penting digunakan, karena alat peraga menjadi

sarana dan prasarana penengah untuk menyampaikan pembelajaran.
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Melalui observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 30 september 2017

di SD Negeri 121/1 Muara Singoan. Ditemukan fakta lapangan bahwa pada saat

proses pembelajaran matematika materi pengukuran (konversi satuan) guru telah

memanfatkan media yang ada seperti papan tulis, spidol, dan buku paket. Untuk

memperkuat fakta apa yang sebenarnya terjadi dilapangan peneliti melanjutkan

wawancara kepada guru tersebut. Hasil wawancara yang dilakukan pada hari

sabtu tanggal 7 oktober 2017, diketahui bahwa 10 orang siswa yang kesulitan

memahami pembelajaran matematika. Untuk menciptakan pembelajaran yang

efektif, efisien dan menyenangkan maka guru harus menggunakan alat peraga

dalam proses pembelajaran. Selain itu, guru dapat menubuhkan ketertarikan dan

motivasi belajar sisw, salah satunya dengan menggunakan alat peraga lokomotif

satuan pada materi pengukuran (konversi satuan) yang dikembangkan sebagai

media konkret dalam penyampaian materi pembelajaran.

Lokomotif satuan dalam pembelajaran matematika merupakan benda

konkret yang dapat mempermudah siswa dalam belajar matematika terutama pada

materi konversi satuan yang dapat diamati serta dapat digerakkan dan digunakan

guru untuk menanamkan konsep matematika dalam proses pembelajaran.

Lokomotif satuan adalah benda konkret yang intinya simpel yaitu untuk

mengubah satuan dengan konsep menggeser koma. Lokomotif satuan ini perlu

dikembangkan karena alat peraga ini dapat mempermudah siswa mengerti tentang

konsep materi konversi satuan.

Berkaitan dengan dibutuhkan nya alat bantu untuk membuat proses belajar

mengajar lebih menarik dan dapat merespos pelajaran yang diberikan guru. Maka
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dari itu peneliti tertarik untuk mengembangkan alat peraga pada materi konversi

satuan pada pelajaran matematika.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan

pengembangan dengan judul “Pengembangan Alat Peraga Lokomotif Satuan

Pada Pembelajaran Matematika Materi Konversi Satuan di Kelas III

Sekolah Dasar”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian

ini adalah :

1. Bagaimanakah prosedur pengembangkan alat peraga lokomotif satuan

materi pengukuran dikelas III SD Negeri 121/1 Muaro Singoan?

2. Bagaimana kevalidan dan kepraktisan alat peraga lokomotif satuan materi

pengukuran dikelas III SD Negeri 121/1 Muaro Singoan?

1.3 Tujuan pengembangan

Adapun tujuan pengembangan alat peraga lokomotif satuan ini adalah:

1. Untuk menjelaskan prosedur pengembangkan alat peraga lokomotif

satuan materi pengukuran dikelas III SD Negeri 121/1 Muaro Singoan

2. Melihat kevalidan dan kepraktisan alat peraga lokomotif satuan materi

pengukuran dikelas III SD Negeri 121/1 Muaro Singoan

1.4 Spesifikasi Pengembangan

Spesifikasi produk yang diharapkan dalam pengembangan ini adalah

sebagai berikut:
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1. Produk alat peraga lokomotif satuan berukuran 100 cm x 60 cm.

2. Bahan pembuatan alat peraga lokomotif satuan adalah sebagai berikut:

a. Triplek kayu

b. Papan melamin

c. Balok kayu

3. Lokomotif satuan tahan lama, dan memiliki desain yang menarik

1.5 Pentingnya Pengembangan

Pengembangan ini dilakukan untuk mempermudah siswa dalam memahami

materi dengan menggunakan alat peraga sehingga tujuan pembelajaran dapat

tercapai. Selain itu pengmbangan ini juga dilakukan sebagai alat bantu guru saat

proses pembelajaran sehinggan dapat menarik perhatian serta respon siswa. Alat

peraga ini dapat digunakan pada materi konversi satuan.

1.6 Asumsi Dan Keterbatasan Pengembangan

Asumsi pengembangan dalam penelitian ini, alat peraga ini akan

menciptakan pembelajaran yang menarik, menyenangkan dan dapat menstimulus

siswa untuk menerima pelajaran.

Dalam pengembangan alat peraga ini terdapat beberapa keterbatasan

antara lain:

1. Materi dalam pengembangan ini adalah konversi satuan.

2. Alat peraga yang dikembangkan adalah lokomotif satuan.

3. Alat peraga yang dikembangkan hanya meliputi pengujian produk bukan

menguji teori.

4. Alat peraga ini hanya digunakan pada materi konversi satuan kelas III SD
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5. Alat peraga yang dikembangkan bukan bertujuan untuk menggantikan

media buku dalam pembelajaran, tetapi sebagai media tambahan dalam

belajar agar siswa mudah memahami materi yang disampaikan guru.

1.7 Definisi Istilah

1. Alat peraga

Alat peraga adalah alat bantu untuk memperagakan/menjelaskan suatu

konsep, prinsip atau prosedur.

2. Lokomotif satuan

Lokomotif satuan adalah benda konkret yang intinya simpel yaitu untuk

mengubah satuan dengan konsep menggeser koma.

3. Konversi satuan

Konversi satuan dapat dibagi menjadi beberapa maksud yang juga

mewakili jarak, tinggi atau vertikal, serta lebar atau jarak dari satu sisi,

juga diukur pada sudut tegak lurus terhadap suatu benda serta berat suatu

benda.


